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SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1.
T.: 76/576-146
E-MAIL: PHSZEREMLE@T-ONLINE.HU

Jegyzőkönyv
Készült: 2011. augusztus 24-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülésén
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7
képviselőből 6 jelen van. A polgármester jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Gál Vilmosné körjegyzőt, melyet a
testület egyhangúlag elfogad. A polgármester elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért került sor,
mert az előző testületi ülésen nem született döntés az órakeretekről valamint a Barátgödör beruházásról. A
polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendjét, melyet a testület egyhangúlag az alábbiak szerint hagy
jóvá:
Napirend:
1. A Szeremle-Dunafalva ÁMK 2011/2012-es tanévi órakeretének meghatározása

Előadó: polgármester
2. Döntés a „Szeremle kapuja – szabadidőpark kialakítása” projekt megvalósításáról, kivitelezőjéről
Előadó: polgármester
3. Egyéb ügyek
4. Szociális ügyek – zárt ülés
Előadó: polgármester
A polgármester átadja a képviselőknek az ülésre készített írásos előterjesztéseket, és szünetet rendel el annak
áttanulmányozására. Elmondja, hogy az előterjesztés csak néhány pontban tér el a korábbi augusztusi ülésekre
kiadott írásos előterjesztésektől, így azok áttanulmányozása nem von el olyan sok időt, mivel ezekkel a
kérdésekkel a testület már foglalkozott korábban.
1. napirendi pont
A polgármester elmondja, hogy mind az a megjelentek előtt ismeretes a testület visszavonta korábbi iskola
átalakítási döntését, így visszaállt az eredeti állapot: a közoktatási feladatok ellátója a közös fenntartású
Szeremle-Dunafalva ÁMK. A tanév rendjének kialakításához és a költségvetés meghatározásához szükséges az
intézményfenntartó által finanszírozott órakeret meghatározása, amely nem lehet kevesebb, mint a szakértői
vélemény szerinti minimum. A polgármester kéri a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Scheidl Róbert ÁMK igazgató: A 2. változat szakmailag szép lenne, de drága. A 3. és a 4. változat közötti
különbség az előterjesztésben kimutatásra került. Az iskolabusz kíséret valamint az órakedvezmény
megvonás tavaly is volt. A 4. változat kevesebb szakkört és csoportbontást jelent. A költségvetés
helyzetére tekintettel a tavalyi órakeretet is lehet elvként alkalmazni, az intézmény megoldja azt is.
Gálné: A szakértői jelentés alapján a minimum a 279 óra.
Scheidl: Az intézményben vezetői racionalizálásként egy fővel kevesebb lesz, mivel a dunafalvi tagintézmény
létszáma már olyan kicsi. Saját személyére vonatkozóan felajánlja, hogy a vezetői feladatok ellátása
mellett 8 kötelező óraszáma legyen a 4-gyel szemben, így készültek el már a testület elé került
tantárgyfelosztási változatok is.
Varga: Finanszírozási okok miatt a 280 órát, a 4. változatot támogatja, de a 288 óra pedagógus-barát változatot
jelent.
Scheidl: A tanulók szempontjából nincs olyan nagy különbség, valóban a pedagógusoknál van nagyobb eltérés.
Varga: Ha most 288 órát javasol, lehet-e év közben változtatni.
Gálné: Ez alapján készül el az órarend, nem.
Scheidl: Inkább legyen most szigorúbb és ha jobb a helyzet, akkor kapjanak a pedagógusok többletjuttatást.
Kisné: Pedagógusként is azt mondja, hogy annyit finanszírozzon az önkormányzat amennyit biztosan fel tud
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vállalni, és ha a költségvetés helyzete lehetőséget biztosít rá, akkor a ¾ éves záráskor legyen
teljesítményarányos többletjuttatás.
A testület további vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatokat hozza:
103/2011.(VIII.24.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremle-Dunafalva ÁMK 2011-2012-es
tanévével kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozza:
1. a Képviselő-testület a dunafalvi oktatási-nevelési feladatellátási helyen a 2011/2012-es tanévre
vonatkozóan az óvoda tekintetében 50 óra/hét órakeretet, az iskola tekintetében 94 óra/hét órakeretet
hagy jóvá és vállalja ezen órakeretek biztosításából eredő kiadások viselését.
2. a Képviselő-testület az önkormányzat által finanszírozott szeremlei oktatási-nevelési feladat-ellátási
helyeken a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan az óvoda tekintetében 110 óra/hét órakeretet, az iskola
tekintetében 280 óra/hét órakeretet hagy jóvá és vállalja ezen órakeretek biztosításából eredő kiadások
viselését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
módosítását valamint 2012. évi költségvetésének tervezetét a testület döntésének megfelelően készítse elő.
Felelős: polgármester
Határidő: értesítés – azonnal, ktgvetés módosítás – 2011.09.15., ktgvetési koncepció – 2011.11.30.
2. napirendi pont
A polgármester elmondja, hogy az augusztus 3-i ülésen már tárgyalta a testület a Barátgödör beruházást. Az
ülésen a testület a döntést elhalasztotta azzal, hogy a polgármester tárgyaljon hitelfelvételi lehetőségről. A
polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a kivitelezésnél kérdés volt, hogy az MVH-nál lévő kivitelezési
dokumentumtól eltérően megvalósítható-e a tó. Az MVH tájékoztatása szerint az első kifizetési kérelem előtt
olyan módosított rajzot kell bemutatni, ami a megvalósítandó tóra vonatkozik úgy, hogy ne legyen eltérés a
megmozgatandó földmennyiség tekintetében. Belső tartalomban lehet 20% átcsoportosítás, de mivel a
legnagyobb költség a földmunka, ez nem biztosít olyan nagy mozgásteret. A módosított tervet a hatóságnak is
be kell mutatni engedélyezésre. A másik nyitott kérdés a hitel volt. A számlavezető bank nem zárkózott el a
támogatást megelőlegező illetve az önrész hiteltől. A pontos számokat az írásos előterjesztés tartalmazza. A
támogatást megelőlegező hitel futamideje 1,5 év, az önrész hitel futamideje 5 év lehetne, de az önrészből csak
6millió forintot hitelezne meg a bank, a fennmaradó 3,5millió forintot az önkormányzatnak kellene
előteremteni.. Az önkormányzat pénzügyi helyzete ingadozó, emiatt nagyon nehéz a döntés.
A polgármester kéri a testületi tagokat, hogy tekintettel a döntés horderejére, mindenki fejtse ki véleményét.
Csukáné: A mai viszonyok mellett a felvett hitelek kamatai is jelentős terhet jelentenének.
Gálné: Fenntartja korábbi álláspontját, hogy csak testületi utasításra ellenjegyzi a vállalkozói szerződést. Ennek
oka az írásos előterjesztésben is kifejtésre került. Az önkormányzat bankszámla egyenlege mínusz
3millió forint fölött van. Nincs meg a beruházás megvalósításához szükséges önrész és a kamatteher is
több, mint amit megítélése szerint az önkormányzat meg tud fizetni. Természetesen amennyiben a
testület meghozza a döntést, akkor a hivatal is és a körjegyző is legjobb tudása szerint végrehajtja a
döntést, de szükségesnek tartja ismételten jelezni, hogy pénzügyi szempontból ennek a fejlesztésnek a
megvalósítása nagy kockázatot jelent az önkormányzat működése szempontjából.
Róka Edit: Az előző ülésen már elmondta, hogy nem támogatja a fejlesztés megvalósítását.
Varga: Nyugodtabban akkor aludna, ha hagyná a fejlesztést. Jelen állapot szerint ez „dupla vagy semmi” –
nagyot lehet alkotni, és nagyot lehet bukni. Szerinte nem lehetetlen megvalósítani, de az a fajta
bizonytalanság, amiben most ez az önkormányzat van, nem abban erősíti, hogy komolyabb kockázat
bevállalható. Nem akarja a testületet befolyásolni, és bár az elsődleges felelősség, mint polgármester az
övé, de minden testületi tagot kér, hogy mondja el véleményét, félelmeit. Vitassuk meg, mert csak így
lehet jó döntést hozni.
Csukáné: Nagyon szerette volna megvalósítani, mert az ott élő embereknek sokat jelentene. De korábban nem
volt ilyen bizonytalanság, emiatt most visszafelé hátrál. Az ott lakók valóban szeretnék, de ha ennek
anyagi csőd lehet a vége, akkor nem fogják támogatni még ők sem.
Kisné: Otthon is arra törekszik az ember, hogy csak hitelt ne. Emiatt ebbe most nem merne belemenni.
Visszamondható-e minden következmény nélkül?
Gálné: Amíg nem hirdet a testület eredményt a közbeszerzésnél addig igen, utána már szerződéskötési
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kötelezettség van.
Baloghné: Az a véleménye, hogy olyan létbizonytalanság van, hogy ez most ennek az önkormányzatnak túl
nagy falat.
Turiné: Ezt látja most mindenki, hogy nem lehet hitelt felvenni.
Varga: Az iskolában most komoly beruházást tudunk megvalósítani. Olyan felújításról van szó, ami védi és
erősíti az önkormányzati vagyont. Energiát takaríthatunk meg, továbblépési lehetőséget biztosít és jövő
év június 20-áig kell befejeződnie. Emiatt a beruházás miatt könnyebben elengedi a Barátgödör
beruházást.
Scheidl: Fájó szív, de megítélése szerint bölcs döntés a beruházás elengedése.
A testület további vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
104/2011.(VIII.24.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Szeremle kapuja – szabadidőpark kialakítása”
projekt kivitelezésével kapcsolatosan kiírt egyszerű közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy az EMVA falumegújítás pályázat keretében
elnyert 37.378.960,- ft támogatásról (MVH döntésazonosító szám: 2068054423) lemond és felkéri a
polgármestert, hogy a lemondásról a támogató szervet értesítse.
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a testület döntéséről a pályázatot benyújtó gazdasági
szervezeteket értesítse.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: folyamatos, értesítés – azonnal
3. napirendi pont
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Kisné: Az augusztus 20-i bálban 30-40 ember volt, ami nagyon kevés. A zenekar játszott hajnali ½ 3-ig.
Csukáné: Baja sok embert elvitt a tűzijáték miatt.
Varga: Köszöni a szervező munkát. Pénz nélkül olyan programot szervezni, amire itt maradnak az emberek,
nem lehet.
Kisné: A SZÉK-es nosztalgia disco viszont nagyon jó volt, negyedévente érdemes lenne megszervezni.
4. napirendi pont - szociális ügyek – zárt ülés (lásd zárt ülés jkv.)
Az ülésen egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszönve a jelenlétet, az ülést berekeszti.
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Varga György
polgármester

Gál Vilmosné
körjegyző

